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วสัิยทัศน์ 
“เป็นผูผ้ลิตเคมีภณัฑช์ั้นน ำท่ียกระดบั คุณภำพของสุขภำพและอนำมยั” 
 

พนัธกจิ  
“ผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภำพระดบัสำกล และสร้ำงตรำสินคำ้ของตนเอง  ในกลุ่มผลิตภณัฑ์ป้องกนั
และก ำจดัแมลง กลุ่มผลิตภณัฑ์รักษำเน้ือไม ้กลุ่มผลิตภณัฑ์เพื่อสุขอนำมยัของสัตวเ์ล้ียง และกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ท ำควำมสะอำดส ำหรับผูบ้ริโภคทัว่ไป งำนสำธำรณสุข เคมีเกษตรกรรม และผูใ้ชแ้บบ
อุตสำหกรรม ดว้ยควำมใส่ใจและรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม” 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษทั 

 
ช่ือบริษทั บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) 
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑใ์นบำ้นเรือน อุตสำหกรรม สำธำรณสุขชุมชน และเคมีเกษตร 
ส ำนกังำนใหญ่ 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
เลขทะเบียนบริษทั 01075747000346 
โทรศพัท ์ 0-2320-2288 
โทรสำร 0-2320-2670 
ส ำนกังำน สำขำ 1 นิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว ์กม.36 บำงนำตรำด 90/1 หมู่ท่ี 9 ต ำบลบำงววั อ ำเภอบำงปะกง 

จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 24180 โทรศพัท ์0-3852-2302 โทรสำร 0-3852-2311 
ส ำนกังำน สำขำ 2 นิคมอุตสำหกรรมเวลโกรว ์กม.36 บำงนำตรำด 109 หมู่ท่ี 9 ต ำบลบำงววั อ ำเภอบำงปะกง 

จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 24180 โทรศพัท ์0-3898-9120 โทรสำร 0-3898-9125 
โฮมเพจ http://www.sherwood.co.th 
ทุนเรือนหุน้ ทุนจดทะเบียน 

หุน้สำมญั 150,000,000 หุน้ มูลคำ่หุน้ละ 1 บำท 
ทุนออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้ 
หุน้สำมญั 150,000,000 หุน้ มูลคำ่หุน้ละ 1 บำท 

ช่ือบริษทัยอ่ย บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล ออสตรำเลเซีย จ ำกดั 
ประเภทธุรกิจ จ ำหน่ำยเคมีเคหะภณัฑใ์นบำ้นเรือน และอุตสำหกรรม 
ท่ีตั้งส ำนกังำน ชั้น 3 เลขท่ี 1060 ถ. เฮย ์เพิร์ธ ตะวนัตก ประเทศออสเตรเลีย 6005 
โทรศพัท ์ +61 892194683 
โทรสำร +61 892194672 
ทุนเรือนหุน้ มีทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้จ ำนวน 20,000 เหรียญออสเตรเลีย เป็นหุน้สำมญั 2,000 

หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 เหรียญออสเตรเลีย สดัส่วนเงินลงทุนอตัรำร้อยละ 50 
  
  
  
  
  
  
  

 

http://www.sherwood.co.th/
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วฒันธรรมขององค์กร (CORE  VALUE) 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
    

เน้นทีลู่กค้า 
เน้น 

มุ่งผลส าเร็จ 

มุ่ง 

ตระหนักส่ิงแวดล้อม 
ตระหนัก 

ม ี

มจีริยธรรม 

C = Customer Focus (การมุ่งเน้นทีลู่กค้า) 
  ผลิตและส่งมอบสินคำ้ พร้อมบริกำรท่ีเหนือควำมคำดหวงัของลูกคำ้ ดว้ยควำมเตม็ใจ ตลอดจน
พฒันำปรับปรุง คุณภำพสินคำ้และบริกำรอยำ่งต่อเน่ือง 

 

R = Result Oriented (มุ่งเน้นผลส าเร็จ) 
 ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของเป้ำหมำยในกำรท ำงำน และร่วมกนั จนกวำ่จะบรรลุเป้ำหมำยตำมท่ี
ก ำหนดไว ้

 

E = Ethics and Integrity (มจีรรยาบรรณและความซ่ือสัตย์) 
 ซ่ือตรง มีส ำนึกท่ีดี ปฏิบติัตำมจริยธรรม  และกฎระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ร   
 

A = Awareness of Environmental Health and Safety  
(ตระหนกัถงึความปลอดภัย สุขภาพและส่ิงแวดล้อม) 
 กระท ำกำรใดๆ โดยคิดและค ำนึงถึงควำมปลอดภยั สุขอนำมยัและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ท ำงำน
เป็นแบบอยำ่งและช้ีน ำใหผู้ซ่ึ้งปฏิบติัตำมกฎระเบียบควำมปลอดภยั สุขอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม 
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รางวลัแห่งความภาคภูมิใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
เม่ือวนัท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2559 บริษัท เชอร์วูด้ เคมิคอล 
จ ำกดั (มหำชน) ผูผ้ลิตเคมีภณัฑ์ชั้นน ำ ภำยใตแ้บรนด์เชน
ไดร้ท์, ทีโพล์ และเชนกำร์ด เขำ้รับรำงวลั อย. ควอลิต้ี 
อวอร์ด ปี 2559 ส ำหรับสถำนประกอบกำรท่ีผลิตสินคำ้ท่ีมี
คุณภำพดี ไดม้ำตรฐำนจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำร
และยำ กระทรวงสำธำรณสุข  นับเป็นอีกหน่ึงควำม
ภำคภูมิใจท่ีไดรั้บรำงวลัติดต่อกนัเป็นปีท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
เม่ือวนัท่ี 6 ตุลำคม 2559 คุณประวทิย ์เตชะวจิิตร์ กรรมกำร
ผูจ้ดักำรของบริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอลจ ำกดั (มหำชน) เป็น
ตั ว แ ท น  เ พื่ อ รั บ โ ล่ ป ร ะ ก ำ ศ เ กี ย ร ติ คุ ณ แ ล ะ รั บ
ประกำศนียบตัรรับรอง ดำ้น “องคก์รนวตักรรมยอดเยี่ยม” 
จำก ดร. ชัยวฒัน์ วิบูลย์สวสัด์ิ ประธำนกรรมกำรตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ในฐำนะเป็นองคก์รท่ีผำ่นกำร 
ประเมินศกัยภำพทำงนวตักรรม (Innovation Capabilities) 
 

 
 
เม่ือวนัท่ี 2 กุมภำพนัธ์ 2560 คุณประวิทย ์เตชะวิจิตร์ 
กรรมกำรผู ้จัดกำร  บ ริษัท  เชอร์วู ้ด  เค มิคอล จ ำกัด 
(มหำชน)  เขำ้รับรำงวลัดีเด่น ประเภทรำงวลับริษทัจด
ทะเบียนด้ำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2559 (Best 
Company Performance Awards 2016) จำกคุณสันติ วิริยะ
รังสฤษฎ์ ประธำนบรรณำธิกำร วำรสำรกำรเงินธนำคำร 
และดร.สันติ กีระนันทน์ รองผูจ้ ัดกำร หัวหน้ำสำยงำนผู ้
ออกหลกัทรัพย ์ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในพิธี
ประกำศและมอบรำงวลั SET Awards 2016  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
ในปี 2559 บริษทัไดรั้บกำรประเมินกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
บริษทัจดทะเบียนจำกสมำคมส่งเสริมกรรมกำรบริษทัไทย 
(IOD) ซ่ึงผลกำรประเมินบริษทัได้รับคะแนนรวมอยู่ใน
เกณฑ ์ “ดีมำก” (4 ดำว) 
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การประเมินผลกระทบในห่วงโซ่อุปทาน 
 
 
 
 
 
 

- ผูผ้ลิตวตัถุดิบ - พนกังาน -ผูบ้ริโภค - พนกังาน - ผูบ้ริโภค - ชุมชน ,สงัคม
- ผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ - ชุมชน ,สงัคม - ตวัแทนจ าหน่าย - ผูรั้บจา้งขนส่ง - ผูใ้ชสิ้นคา้ - ผูใ้ชสิ้นคา้
- ผูข้นส่งวตัถุดิบ - หน่วยงานราชการ - คู่แข่งทางการคา้ - ชุมชน ,สงัคม - ชุมชน ,สงัคม
- คู่แข่ง

- การประกอบกิจการ - การเคารพสิทธิ - การแข่งขนัท่ีเป็นธรรม - การเคารพสิทธิ - ความปลอดภยั - อาชีวอนามยั
  ดว้ยความเป็นธรรม   มนุษยชน - การทุจริตคอร์รัปชัน่   มนุษยชน   ในการใชง้าน   ความปลอดภยั
- การทุจริตคอร์รัปชัน่ - การปฏิบติัต่อแรงงาน - ความรับผิดชอบ - การปฏิบติัต่อแรงงาน - ความรับผิดชอบ - ส่ิงแวดลอ้ม
- การเคารพสิทธิ   อยา่งเป็นธรรม   ต่อผูบ้ริโภค   อยา่งเป็นธรรม   ต่อผูบ้ริโภค - มลภาวะ
  มนุษยชน - อาชีวอนามยั - ความปลอดภยั - การจดัการของเสีย
- ส่ิงแวดลอ้ม   ความปลอดภยั

- ส่ิงแวดลอ้ม
- มลภาวะ
- การจดัการของเสีย

ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย

ประเด็นผลกระทบ

 
 

 บริษทัใหค้วำมส ำคญัและใส่ใจกระบวนกำรด ำเนินงำนในทุกขั้นตอน เร่ิมตน้ตั้งแต่กำรจดัหำวตัถุดิบ เพื่อใชใ้นกำรผลิต
ผลิตภณัฑ ์ ซ่ึงจะตอ้งมีตน้ทุนทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมท่ีสำมำรถท ำใหบ้ริษทัมีศกัยภำพในกำรแข่งขนัในตลำดได ้ จำกนั้นบริษทัจะ
คดัเลือกวตัถุดิบและบรรจุภณัฑท่ี์มีคุณภำพและมำตรฐำนจำกผูข้ำยท่ีเช่ือถือไดใ้นตลำด จนถึงกำรจดักำรของเสียดว้ยกำรบริหำร
จดักำรท่ีละเอียดรอบคอบและรัดกมุ เพรำะในแต่ละกระบวนกำรมีควำมส ำคญัและมีผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีแตกต่ำงกนั กำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษทั จึงตอ้งค ำนึงถึงควำมส ำเร็จผลประโยชน์ รวมถึงตอ้งมีควำมรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียตลอดห่วงโซ่อุปทำนของธุรกิจ 
 
 

  การจดัหา

วตัถุดบิ 

การจดัการ       

ของเสีย 

    การใช้งาน

สินค้า 

   จดัส่งและ

บริการหลงัการ

ขาย 

  การขายและ

ตลาด 

  กระบวนการ

ผลติ 
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ตารางผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการตอบสนอง 
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย แนวทางการเช่ือมโยง ความต้องการ/ความคาดหวงั การตอบสนอง

- การจดัปฐมนิเทศพนกังานใหม่ - การปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัและโอกาส - เคารพในหลกัสิทธิมนุษยชนและ
- การอบรมและให้ความรู้ เพ่ือพฒันา   ในความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน   ปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั
  ความสามารถ - ความต่อเน่ืองและความส าเร็จ - การให้โอกาสและความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน
- การประเมินผลการปฏิบติังาน   ในการประกอบอาชีพ - จ่ายผลตอบแทนและรายไดท่ี้เป็นธรรม
- การจดักิจกรรมดา้นความปลอดภยั - การประเมินผลและการจ่ายค่าตอบแทน - การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพพนกังาน
  และส่งเสริมสุขภาพ   อยา่งเป็นธรรม - บริหารจดัการดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม
- การจดักิจกรรมดา้นแรงงานสมัพนัธ์ - การจดัให้มีสวสัดิการท่ีเหมาะสม - กองทุนส ารองเล้ียงชีพ
- การรับฟังความคิดเห็น - มีแผนในการอบรมพฒันาความรู้
และขอ้ร้องเรียนพนกังาน   ความสามารถ
- บอร์ดประชาสมัพนัธ์ - มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ กบับริษทั

- มีความปลอดภยัในการท างาน
- มีชีวิตท่ีดีหลงัเกษียณอายุ

- การก าหนดขั้นตอนการปฏิบติัท่ีดี - การปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม - ก ากบักิจการท่ีดี โปรงใส่ เป็นธรรม
  มีมาตรฐาน - การไดรั้บสินคา้ท่ีมีคุณภาพ - บริหารจดัการดา้นคุณภาพดว้ยระบบ ISO9001
- การลงพ้ืนท่ีเยีย่มเยยีน - การส่งมอบสินคา้ตรงต่อเวลา - การพฒันากระบวนการผลิตสินคา้
- การจดังานแสดงสินคา้ - การรับประกนัสินคา้ - การสร้างความเช่ือมัน่สร้างภาพลกัษณ์ของบริษทั
- การส ารวจความพึงพอใจลูกคา้ - การรักษาความลบัของขอ้มูลลูกคา้ - การส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้
- การให้ความรู้แก่ลูกคา้ - การสร้างและพฒันาเครือข่ายลูกคา้ให้
- การรับขอ้เร่ืองร้องเรียนต่างๆ   มีความแข็งแกร่ง

- การตอบสนองและการจดัการขอ้ร้องเรียน
- การประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี - การปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลง - ก ากบักิจการท่ีดี โปรงใส่ เป็นธรรม 
- การแถลงผลการด าเนินงานรายไตรมาส - การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั   สามารถตรวจสอบได้
- รายงานประจ าปี - ผลตอบแทนจากกการลงทุนท่ีดี - จ่ายเงินปันผลอยา่งเหมาะสม
- การส่ือสารผ่านช่องทางต่างๆ - การก ากบักิจการท่ีดี - จดัให้มีนกัลงทุนสมัพนัธ์ท  าหนา้ท่ีรับผิดชอบดา้น
- การรับเร่ืองร้องเรียนต่างๆ - การขยายและพฒันาธุรกิจ /   การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูเ้ก่ียวขอ้งและสร้างความ
- การตอบขอ้ซกัถามและขอ้หารือ   มีผลประกอบการท่ีดี   สมัพนัธ์อนัดีกบัผูถื้อหุน้และนกัลงทุน

- มูลค่าหุน้ - การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใส ครบถว้น เพียงพอ
- การบริหารความเส่ียงท่ีดี   และทนัเวลา
- มีระบบตรวจสอบและควบคุมท่ีดี
- ขอ้มูลท่ีของบริษทัท่ีไดรั้บถูกตอ้ง
  ครบถว้น ทนัเหตุการณ์

พนักงาน

ลูกค้า

ผู้ร่วมลงทุน/ผู้ถือหุ้น
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ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย แนวทางการเช่ือมโยง ความต้องการ/ความคาดหวงั การตอบสนอง

- กระบวนการคดัเลือก การสรรหา - การปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการคา้ - การปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ตกลงอยา่งเคร่งครัด
- การประเมินผูข้าย - การแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม - การช าระค่าสินคา้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด
- การประชุมหารือ / สนทนาพดูคุย - การเจริญเติบโตของธุรกิจ - ปฏิบติัตามนโยบายการจดัซ้ือ
- การร่วมกิจกรรมและงานต่างๆ - การปฏิบติัต่อเจา้หน้ี/คู่คา้ดว้ยความเป็นธรรม - มีนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่
- การส่ือสารผ่านช่องทางต่างๆ - การส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ
- ขอ้มูลในการส่ือสารมีความถูกตอ้ง - การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา
  ชดัเจน
- การรับเร่ืองร้องเรียนต่างๆ
- การพบปะ แลกเปล่ียนประสบการณ์ - ปฏิบติัตามเง่ือนไข ขอ้บงัคบัของ - ด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม
  ร่วมกนั   การแข่งขนัอยา่งเคร่งครัด - ก ากบักิจการท่ีดี 

- ไม่ล่วงละเมิดความลบั หรือทรัพยสิ์น
  ทางปัญญา
- ไม่ท  าลายช่ือเสียงและความสมัพนัธ์กบั
  คู่แข่งขนัทางการคา้

- รายงานขอ้มูลตามท่ีกฎหมายก าหนด - พฒันาทางดา้นเศรษฐกิจไทย - ปฏิบติัตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งปฏิบติัตาม
- ปฏิบติัตามกฎหมายก าหนด   กฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้น

- การสนทนา / พดูคุย / เยีย่มเยยีน - การให้ความช่วยเหลือในการแกปั้ญหาให้ - พนกังานทุกระดบัมีจิตส านึกของความรับผิดชอบ 
- การจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชนและสงัคม   กบัชุมชนและสงัคม   ต่อชุมชนและสงัคม
- การจดัช่องทางส าหรับพิจารณาด าเนิน - ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมทางสงัคม - การสนบัสนุนกิจกรรมชุมชนและสงัคม
  งานดา้นกิจกรรมชุมชนและสงัคม   ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสงัคม - การตอบสนอง และการจดัการขอ้ร้องเรียน
- การรับเร่ืองร้องเรียนต่างๆ - ไม่สร้างผลกระทบทางลบสู่ชุมชนและสงัคม - มีนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่
- การแจง้เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน่ - มุ่งสร้างสมดุลระหวา่งการเติบโตทางธุรกิจ

  และการพฒันาของชุมชน สงัคม
- การมีส่วนร่วมเป็นพลงัในการต่อตา้น
  การทุจริตคอร์รัปชัน่

- การจดักิจกรรมในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม - ความตอ้งการมีส่วนร่วมในการรักษา - พนกังานทุกระดบัมีจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม
  ส่ิงแวดลอ้มและไม่สร้างผลกระทบ - มีการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มดว้ย
  ต่อส่ิงแวดลอ้ม   ระบบมาตรฐาน ISO14000

- มีนโยบายให้พนกังานทุกระดบัพึงใชท้รัพยากร
  อยา่งคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ชุมชน สังคม

ส่ิงแวดล้อม

เจ้าหนี/้คู่ค้า

คู่แข่ง

หน่วยงานรัฐบาล
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ด้านเศรษฐกจิ 
 

การก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 
 คณะกรรมกำรบริษทั ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี จึงไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ี
ดีข้ึน เพ่ือใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำยไดย้ดึถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติัท่ีจะน ำองคก์รใหเ้ติบโตดว้ยควำมโปร่งใส และมีจริยธรรมอนัดี 
อีกทั้งเพ่ือเป็นกำรปลูกฝังจิตส ำนึกใหพ้นกังำนมีแนวทำงในกำรปฏิบติัต่อลูกคำ้ คู่คำ้ คู่แข่งขนั สงัคม เพ่ือนพนกังำน และผูมี้ส่วน
ไดเ้สียอ่ืนๆ จนกลำยเป็นวฒันธรรมขององคก์รท่ีแขง็แกร่ง  
 ทั้งน้ีนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ตลอดจนคู่มือจริยธรรมส ำหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัไดถู้ก
เผยแพร่บนเวป็ไซตข์องบริษทั (www.sherwood.co.th) เพ่ือเป็นช่องทำงใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำยสำมำรถเขำ้ถึงได ้
 
ผลการประเมนิการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 

ปี คะแนนทีไ่ด้ (คะแนนเตม็ 100) อยู่ในระดบั 
2557 71% ดี 
2558 80% ดีมำก 
2559 82% ดีมำก 

 
ผลการประเมนิคุณภาพการจดัการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี  
 

ปี คะแนนทีไ่ด้ (คะแนนเตม็ 100) อยู่ในระดบั 
2557 96.25% ดีเยีย่ม 
2558 99% ดีเยีย่ม 
2559 97.50% ดีเยีย่ม 

 
จริยธรรมธุรกจิ 
 คณะกรรมกำรบริษทั มุ่งหวงัให้ผูบ้ริหำร และพนกังำนด ำเนินงำนภำยใตก้รอบจริยธรรม จรรณยำบรรณ และตอ้งด ำรง

ตนหรือปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงัและรอบคอบ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยจดั

ใหมี้คู่มือจริยธรรม นโยบำย และระเบียบขอ้บงัคบัพนกังำน เพ่ือก ำหนดเป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบติัแก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร 

และพนกังำนทุกระดบัตั้งแต่เร่ิมงำน โดยใหผู้บ้ริหำรระดบัสูงประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดีภั 
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษทัให้ควำมส ำคญัในกำรก ำกบักิจกำรท่ีดี บริษทัจึงก ำหนด “นโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปช่ัน” เป็นลำยลกัษณ์

อกัษรข้ึน โดยบริษทัยดึมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีคุณธรรม ดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต และควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วน

ไดเ้สียทุกกลุ่มตำมหลกักำรบรรษทัภิบำลท่ีดี คณะกรรมกำรบริษทัจึงไดก้ ำหนดนโยบำย และแนวทำงให้กบักรรมกำร ผูบ้ริหำร 

และพนกังำน ส ำหรับกำรปฏิบติัในกำรด ำเนินธุรกิจ เพ่ือป้องกนักำรทุจริตคอร์รัปชัน่กบัทุกกิจกรรมทำงธุรกิจของบริษทั กล่ำวคือ 

กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคน หำ้มด ำเนินกำรเก่ียวขอ้งกบักำรให้หรือรับสินบนทุกประเภทไม่วำ่ทำงตรง หรือทำงออ้ม 

ในกำรติดต่องำนกบัภำครัฐและหน่วยงำนต่ำงๆ รวมถึงกำรให้หรือรับของก ำนลั กำรเล้ียงรับรอง และค่ำใช่จ่ำยให้เป็นไปตำมท่ี

ก ำหนดในจรรยำบรรณของบริษทั 

 นอกจำกน้ีพนกังำนบริษทัจะไม่พึงละเลยหรือ เพิกเฉย เม่ือพบเห็นกำรกระท ำท่ีเขำ้ข่ำยทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริษทั โดยพนกังำนตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชำ หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทรำบ เม่ือบริษทัตรวจสอบพบกำรกระท ำทุจริตคอร์รัปชัน่ 
เป็นกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณของบริษทัจะตอ้งไดรั้บกำรพิจำรณำทำงวนิยัตำมระเบียบท่ีบริษทัก ำหนดไว ้นอกจำกน้ีอำจจะไดรั้บ
โทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนั้นผิดกฎหมำย 
 
 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
 คณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดเลขำนุกำรบริษทัท ำหนำ้ท่ีเป็นหน่วยงำนรับแจง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียนกำรกระท ำผิด
กฎหมำย จรรยำบรรณ หรือพฤติกรรมท่ีอำจเป็นกำรกระท ำทุจริตของพนักงำน หรือผูมี้ส่วนได้เสียอ่ืนๆ ทั้ งน้ีหำกทำงฝ่ำย
เลขำนุกำรบริษทัไดรั้บแจง้เบำะแส หรือขอ้ร้องเรียน เลขำนุกำรบริษทัจะด ำเนินกำรรำยงำนเร่ืองดงักล่ำวไปยงัคณะกรรมกำร
บริษทัต่อไป และบริษทัยงัมีนโยบำยกำรรักษำควำมลบัของผูร้้องเรียน โดยไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบำะแสรวมทั้งด ำเนินกำรจดัเก็บ
ขอ้มูลกำรร้องเรียนเป็นควำมลบั เพื่อคุม้ครองผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียนดงักล่ำว 
ช่องทำงกำรแจง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียนดงัน้ี 
 ทางไปรษณีย์ 
 เลขำนุกำรบริษทั 
 บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) 
 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250 
 ทางอเีมลล์ 
 companysecretary@sherwood.co.th 
 
 นอกจำกน้ีบริษทัยงัไดมี้กำรก ำหนด “นโยบายจัดซ้ือจัดจ้าง” เพื่อให้กำรด ำเนินงำนในดำ้นกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง มีควำม
โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได ้
  

mailto:companysecretary@sherwood.co.th
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ด้านสังคม 
 

การจ้างงาน การพฒันาและการดูแลพนักงาน 
 บริษทัให้ควำมส ำคญักบัพนกังำนซ่ึงเป็นทรัพยำกรท่ีส ำคญัของบริษทั ท่ีจะมีส่วนช่วยส่งเสริมและผลกัดนัให้องค์กร

บรรลุถึงเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจ ดงันั้นบริษทัมีนโยบำยดูแลพนกังำนให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดี ส่งเสริมโอกำส ควำมกำ้วหนำ้ใน

กำรท ำงำนพร้อมทั้งพฒันำศกัยภำพของพนกังำน โดยบริษทัมีกำรดูแลพนกังำนนอกจำกเงินเดือนท่ีพนกังำนไดรั้บแลว้ บริษทัยงั

ไดจ้ดัใหมี้สวสัดิกำรและผลประโยชน์อ่ืนในรูปแบบต่ำงๆอยำ่งเป็นธรรมและเหมำะสมใหแ้ก่พนกังำน  

การจ้างงาน  
 ในกรณีท่ีบริษทัมีต ำแหน่งงำนวำ่ง หรือต ำแหน่งงำนใหม่ บริษทัมีนโยบำยใหสิ้ทธ์ิพนกังำนบริษทัไดรั้บพิจำรณำ แต่งตั้ง 
โอนยำ้ยก่อน โดยทำงฝ่ำยตน้สงักดัจะเป็นผูพิ้จำรณำพนกังำนตำมควำมเหมำะสม ในกรณีท่ีบริษทัไม่สำมำรถหำพนกังำนท่ีมีควำม
เหมำะสมส ำหรับต ำแหน่งดงักล่ำวได ้ทำงฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษยจ์ะเป็นผูส้รรหำโดยพิจำรณำคุณสมบติัจำกบุคคลภำยนอก 
ในกำรสรรหำคดัเลือกผูส้มคัร บริษทัเปิดรับผูส้มคัรทุกเพศ เช้ือชำติ ศำสนำ รวมทั้งผูพิ้กำรและทุกพลภำพ ท่ีมีอำยไุม่ต ่ำกวำ่ 18 ปี 
ในกำรพิจำรณำผูส้มคัรบริษทัจะค ำนึงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสมของผูส้มคัรเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัต ำแหน่ง
ดังกล่ำว นอกจำกน้ีบริษัทยงัมีนโยบำยในกำรเพ่ิมศักยภำพและประสิทธิภำพของบุคลำกรข้ึนมำอย่ำงต่อเน่ือง  เพ่ือให้มี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั  และรับมือกบัวิทยำกำรใหม่ๆ ท่ีพฒันำเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ  จึงจดัให้มีกำรอบรมภำยในองคก์ร  
และอบรมหรือสัมมนำตำมสำยงำนกบัสถำบนัภำยนอก โดยแบ่งตำมหลกัสูตรต่ำงๆ ท่ีเหมำะสมกบัต ำแหน่งงำนงำน  มำตรฐำน
วิชำชีพ  หรือตำมเป้ำหมำยและวตัถุประสงค์ของหน่วยงำน ทั้ งน้ีเพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ ทกัษะ ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน และ
เสริมสร้ำงศกัยภำพในกำรปฏิบติังำน  
การจ้างงานคนพกิาร 
 เปิดโอกำสใหมี้กำรจำ้งคนพิกำรเสนอกำรช่วยเหลือและเพ่ิมสวสัดิกำรจำกบริษทัใหแ้ก่คนพิกำรของบริษทั 
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สัดส่วนการจ้างงานสถิตย้ิอนหลงั 3 ปี 
 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ

จ านวนตามเพศ

เพศชาย 153 62.7 162 61.13 169 59.3
เพศหญิง 91 37.3 103 38.87 116 40.7

จ าแนกตามระดับ

Manage 24 9.84 26 9.82 26 9.12
Knowledge 84 34.43 93 35.09 105 36.84

Operate 136 55.73 146 55.09 154 54.04

จ าแนกตามอายุ

อาย ุ18-35 ปี 142 58.19 154 58.11 169 59.3
อาย ุ36-50 ปี 93 38.12 102 38.49 108 37.89

อายมุากกวา่ 50 ปี 9 3.69 9 3.4 8 2.81

จ าแนกตามพืน้ที่

ส านักงานใหญ่

เพศชาย 19 7.79 20 7.55 21 7.37
เพศหญิง 32 13.11 37 13.96 38 13.33

สาขา 1 และ 2

เพศชาย 134 54.92 142 53.58 148 51.93
เพศหญิง 59 24.18 66 24.91 78 27.37

2557 2558 2559
รายการ

 
 
จ านวนพนักงานรวม ณ ส้ินปี 
 
          ปี 2557    ปี 2558            ปี 2559  
 
         244 คน    265 คน           285 คน
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สัดส่วนการเข้าใหม่และพ้นสภาพสถิตย้ิอนหลงั 3 ปี 
 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ

พนักงานเข้าใหม่

เพศชาย 51 72.86 48 75 37 71.15
เพศหญิง 19 27.14 16 25 15 28.85

พนักงานเข้าใหม่

อาย ุ18-35 ปี 60 85.71 54 84.38 44 84.62
อาย ุ36-50 ปี 9 12.86 9 14.06 8 15.38

อายมุากกวา่ 50 ปี 1 1.43 1 1.56

พนักงานพ้นสภาพตามเพศ

เพศชาย 32 80 49 80.33 32 88.89
เพศหญิง 8 20 12 19.67 4 11.11

พนักงานพ้นสภาพตามเพศตามช่วงวยั

อาย ุ18-35 ปี 35 87.5 47 77.05 28 77.78
อาย ุ36-50 ปี 5 12.5 12 19.67 7 19.44

อายมุากกวา่ 50 ปี - - 2 3.28 1 2.78

2557 2558 2559
รายการ

 
อตัราการลาออก สถิตย้ิอนหลงั 3 ปี 
 
                 ปี 2557    ปี 2558            ปี 2559  
 
    ร้อยละ 16.39               ร้อยละ 23.42      ร้อยละ 13.33 
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คณะกรรมการสวสัดกิาร 
 บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดัใหมี้คณะกรรมกำรสวสัดิกำรในสถำนประกอบกำรกิจกำร ตำมมำตรำ 96 แห่ง พ.ร.บ.คุม้ครอง 
แรงงำน พ.ศ. 2541 
 โดยคณะกรรมกำร มีอ ำนำจหนำ้ท่ี ดงัน้ี 
 1. ร่วมหำรือกบันำยจำ้งเพ่ือจดัสวสัดิกำรแก่ลูกจำ้ง 
 2. ใหค้  ำปรึกษำหำรือและเสนอควำมเห็นแก่นำยจำ้งในกำรจดัสวสัดิกำรส ำหรับลูกจำ้ง 
 3. ตรวจตรำ ควบคุม ดูแล กำรจดัสวสัดิกำรท่ีนำยจำ้งจดัใหแ้ก่ลูกจำ้ง 
 4. เสนอขอ้คิดเห็นและแนวทำงในกำรจดัสวสัดิกำรท่ีเป็นประโยชน์ส ำหรับลูกจำ้งต่อคณะกรรมกำรสวสัดิกำรแรงงำน  
 
สวสัดกิารพนักงาน 
 บริษทัมีกำรจดัสวสัดิกำรท่ีเหมำะสมแก่พนกังำน เพื่อดูแลให้พนักงำนมีสุขภำพอนำมยัทั้งกำยและใจท่ีดีข้ึน สำมำรถ
ปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ในขณะเดียวกนัก็ยงัมีนโยบำยท่ีจะช่วยแบ่งเบำภำระค่ำใชจ่้ำยของพนกังำนและบรรเทำควำม
เดือดร้อนตำมควำมจ ำเป็นอยำ่งเหมำะสม ตลอดถึงกิจกรรมดำ้นต่ำงๆ อนัเป็นกำรสร้ำงเสริมขวญัก ำลงัใจ ระหวำ่งพนักงำนกบั
ผูบ้งัคบับญัชำ ระหวำ่งพนกังำนกบัหน่วยงำน และระหวำ่งพนกังำนดว้ยกนัเอง ซ่ึงเป็นส่ือในกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น พบปะ
สงัสรรคต์ำมโอกำสอนัสมควร ดว้ยบริษทัตระหนกัดีถึงคุณภำพชีวติของพนกังำนส่วนรวม  
  สวสัดกิารค่ารักษาพยาบาล 
 เพ่ือเป็นกำรแบ่งเบำภำระค่ำใชจ่้ำยของพนกังำน บริษทัจดัใหมี้สวสัดิกำรประกนัสุขภำพส ำหรับพนกังำนและครอบครัว 
รวมทั้งกำรเบิกค่ำรักษำพยำบำลดำ้นทนัตกรรมดว้ย 
  สวสัดกิารการตรวจสุขภาพ 
 บริษทัจดัใหมี้กำรตรวจสุขภำพก่อนกำรท ำสญัญำจำ้ง และมีกำรตรวจสุขภำพเป็นประจ ำทุกปี ปีละ 1 คร้ัง เพื่อเสริมสร้ำง
สุขภำพ และพลำนำมยัท่ีดี พร้อมทั้งรับค ำแนะน ำและกำรรักษำท่ีถูกตอ้งจำกแพทย ์ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 6 ตุลำคม 2559 (ส ำนกังำน)  และ 
วนัท่ี 7 ตุลำคม 2559 (สำขำ 1, 2) บริษทัจดัใหมี้กำรตรวจสุขภำพประจ ำปีข้ึน โดยโรงพยำบำลจุฬำรัตน์ 3  
  เบีย้เลีย้งและค่าเช่าทีพ่กั สวสัดกิารการท างานนอกสถานที ่
 ในกรณีท่ีพนักงำนจะต้องเดินทำงไปประกอบธุรกิจให้บริษัทนอกสถำนท่ีท ำงำนตำมปกติของตน บริษัทจะเป็น
ผูรั้บผิดชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรท ำงำน พร้อมทั้งเบ้ียเล้ียงใหก้บัพนกังำน 
  กองทุนส ารองเลีย้งชีพ / สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพและสหกรณ์ออมทรัพย ์เพ่ือส่งเสริมกำรออมทรัพยใ์ห้กบัพนกังำน อีกทั้งเพ่ือลด
ภำระกำรกูห้น้ีนอกระบบ ซ่ึงอำจจะส่งผลกระทบต่อปัญหำครอบครัว ปัญหำกำรปฏิบติังำน และปัญหำสภำพจิตใจของพนกังำน
เอง  
  สวสัดกิารเคร่ืองแบบพนักงาน 
 เพื่อควำมสะดวกและควำมเหมำะสมในกำรปฏิบติังำนของพนกังำน ทำงบริษทัจึงไดจ้ดัสวสัดิกำรชุดเคร่ืองแบบพนกังำน
ใหแ้ก่พนกังำน 
  เงนิช่วยเหลือ : เบีย้ขยนั 
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 เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมสร้ำงขวญัก ำลงัใจและช่วยเหลือพนักงำนในระดบัปฏิบติักำร ท่ีมีควำมตั้งใจมำปฏิบติังำนอย่ำง
สม ่ำเสมอ  
  รางวลัพนักงานปฏิบัตกิารดีเด่นประจ าปี 
 เพ่ือเป็นกำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจ อีกทั้งเพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรปฏิบติัตนอนัน ำมำซ่ึงกำรเป็นแบบอยำ่งท่ีดีแก่พนกังำน
ดว้ยกนัเอง ทำงบริษทัไดก้ ำหนดรำงวลัส ำหรับพนกังำนปฏิบติักำรดีเด่นประจ ำปีข้ึนปีละ 1 รำงวลั และพนกังำนปฏิบติักำรควำม
ปลอดภยัดีเด่นประจ ำปีอีกปีละ 1 รำงวลั โดยใชเ้กณฑก์ำรคดัเลือกจำกพนกังำนระดบัปฏิบติักำรท่ีมีควำมตั้งใจปฏิบติังำน มีควำม
รับผิดชอบ มีควำมประพฤติดี มีกำรสวมใส่อุปกรณ์ควำมปลอดภยัและปฏิบติัตำมกฎระเบียบของควำมปลอดภยัอย่ำงสม ่ำเสมอ 
เป็นตวัอยำ่งท่ีดีแก่บุคคลอ่ืน 
  รางวลัขอบคุณการปฏิบัตงิาน 
 เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมและสร้ำงขวญัก ำลงัใจใหแ้ก่พนกังำนท่ีตั้งใจปฏิบติังำนอยูก่บับริษทั เป็นระยะเวลำยำวนำน  บริษทั
จึงไดก้ ำหนดรำงวลัขอบคุณกำรปฏิบติังำนกบับริษทัข้ึน  
  เงนิช่วยเหลือฌาปนกจิสงเคราะห์ 
 เพ่ือเป็นกำรช่วยเหลือและแบ่งเบำภำวะควำมโศกเศร้ำของพนกังำนในกำรท่ีตอ้งสูญเสียบุคคลอนัเป็นท่ีรักไป ทำงบริษทั
จึงเห็นสมควรใหม้อบเงินช่วยเหลือฌำปนกิจสงเครำะห์ส ำหรับบิดำหรือมำรดำ ท่ีเสียชีวติของพนกังำน 
  รถรับ / ส่งพนักงาน 
 เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่พนกังำนท่ีจะตอ้งไปปฏิบติังำนประจ ำสำขำ 1 และสำขำ 2 และเพื่อเป็นแบ่งเบำ
ภำระค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปปฏิบติังำน  ทำงบริษทัจึงไดจ้ดัหำรถรับ-ส่งใหแ้ก่พนกังำน 
  ทุนการศึกษาบุตรพนักงานปฏิบัตกิาร 
 เพ่ือเป็นกำรช่วยลดภำระค่ำใชจ่้ำยดำ้นกำรศึกษำส ำหรับบุตรของพนกังำนปฏิบติักำร บริษทัจดัให้มีทุนกำรศึกษำส ำหรับ
บุตรของพนกังำนปฏิบติักำร อนัจะน ำมำซ่ึงกำรเสริมสร้ำงขวญั-ก ำลงัใจใหแ้ก่พนกังำน เพ่ือเป็นกำรช่วยลดค่ำใชจ่้ำยของพนกังำน
ปฏิบติักำร อีกทั้งเป็นกำรส่งเสริม สนบัสนุนกำรศึกษำแก่เยำวชน อนัเป็นก ำลงัของชำติในอนำคต 
  สวสัดกิารพนักงานเกษียณอายุงาน 
 เพ่ือรักษำบุคลำกรท่ีเกษียณอำยแุลว้ แต่ยงัคงมีศกัยภำพ สำมำรถปฏิบติังำนและสร้ำงคุณค่ำให้แก่องคก์รได ้ซ่ึงนอกจำก
พนกังำนท่ีเกษียณอำยจุะไดรั้บเงินเกษียณตำมกฎหมำยแรงงำนแลว้ ยงัไดรั้บเงินค่ำจำ้งและสวสัดิกำรต่ำงๆ ภำยใตเ้ง่ือนไขกำรท ำ
สญัญำจำ้งอีกดว้ย 
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การจดักจิกรรมด้านแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดกิารแรงงาน 
 - บริษทัจดักิจกรรมมอบของขวญัวนัเด็กแก่บุตรพนกังำน เพ่ือตระหนกัถึงควำมส ำคญัของเด็กและเยำวชนซ่ึงเป็นก ำลงั
และอนำคตของชำติ โดยจดักิจกรรม เม่ือวนัท่ี 8 มกรำคม 2559 
 - กิจกรรมท ำบุญใส่บำตรอำหำรแหง้ และสรงน ้ ำพระ เน่ืองในวนัสงกรำนต ์เม่ือวนัท่ี 8 เมษำยน 2559 
 - บริษทัมอบทุนกำรศึกษำส ำหรับบุตรของพนกังำนปฏิบติักำร เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนำยน 2559 
 - กิจกรรมถวำยเทียนพรรษำ เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎำคม 2559 
 - กิจกรรมท ำบุญตกับำตรประจ ำปี บริษทัไดจ้ดัให้มีพิธีท ำบุญเล้ียงพระทำงศำสนำพุทธประจ ำปี เพ่ือส่งเสริม คุณธรรม 
จริยธรรม และควำมเป็นสิริมงคล ใหก้บับริษทัและพนกังำน เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนำยน 2559 (ส ำนกังำน) และเม่ือวนัท่ี 2 ธนัวำคม 2559 
(สำขำ 1, 2) 
 - กิจกรรมท ำบุญตกับำตรในวนัคลำ้ยวนัเกิดใหแ้ก่พนกังำนทุกเดือน 
 - บริษทัจดัเล้ียงอำหำรใหก้บัพนกังำน เพื่อเป็นกำรขอบคุณและให้รำงวลัแก่พนกังำนทุกคนท่ีไดมุ่้งมัน่ในกำรท ำงำนจน
สำมำรถท ำยอดขำยไดสู้งสุด  
 - กิจกรรมงำนปีใหม่ประจ ำปี / กำรท่องเท่ียวประจ ำปี เพ่ือใหพ้นกังำนมีโอกำสไดพ้กัผอ่นและร่วมสงัสรรคพ์บปะ  เช่ือม
ควำมสำมคัคี เพ่ือสร้ำงสัมพนัธ์ภำพอนัดีในกำรปฏิบติังำนและกำรอยูร่่วมกนั บริษทัไดมี้นโยบำยให้มีกำรจดังำนปีใหม่ประจ ำปี 
หรือกำรจดัท่องเท่ียวประจ ำปีให้แก่พนกังำน ตำมวำระโอกำสท่ีเหมำะสมให้แก่พนกังำน เม่ือวนัท่ี 20 มกรำคม 2560 ณ สมำคม
ศิษยเ์ก่ำสถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้เจำ้คุณทหำรลำดกระบงั ซ่ึงมีกิจกรรมมำกมำย  
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การพฒันาความรู้ให้แก่พนักงาน 
การอบรมภายในประจ าปี 2559 

เดือน

กุมภาพนัธ์
 มีนาคม 

 พฤษภาคม 

ตุลาคม

ฝึกอบรมดบัเพลิงขั้นตน้  (ตวัแทนทุกหน่วยงาน)
การฝึกซอ้มดบัเพลิงและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ (สาขา)

ความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้าส าหรับลูกจา้งซ่ึงปฏิบติังานเก่ียวกบัไฟฟ้า
Product Start Up 2016

ช่ือหลักสูตร

ปลุกพลงัในตวัสู่การท างานท่ีมุ่งเนน้ผลส าเร็จ 

การเปล่ียนการใชง้าน outlook เป็น google apps

การปฐมพยาบาลและปฏิบติัการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน
IGNITE YOUR POTENTIAL FOR PEAK PERFORMANCE จุดประกายศกัยภาพของคุณ (เพ่ือผลงานท่ีเป็นเลิศ) 

การระงบัเหตุสารเคมีร่ัวไหล (พนกังานปฎิบติัการ)

GMP ส าหรับพนง.ปฎิบติัการ
การฝึกซอ้มดบัเพลิงและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ (ส านกังานใหญ่)

ความปลอดภยัจากการใชส้ารเคมี (พนกังานปฎิบติัการ)
ปฐมนิเทศพนกังานใหม่ (รอบสิงหาคม-พฤศจิกายน 59)

การตีความและปฏิบติัเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดISO14001:2015
การประเมินค่างาน

ภาษาองักฤษธุรกิจ

ติวเขม้คณะกรรมการสวสัดิการ
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม

เทคนิคการสมัภาษณ์งานอยา่งมีประสิทธิภาพ

เมษายน

 มิถุนายน 

 สิงหาคม 

 พฤศจิกายน 

ธนัวาคม 

 
การอบรมภายนอกประจ าปี 2559 

เดือน

มกราคม

ช่ือหลักสูตร

คณะกรรมการความปลอดภยั

มีนาคม

ผูค้วบคุมการขายวตัถุอนัตรายทางการเกษตร

Inside Microsoft Project 2010-2013

สุดยอดเทคนิคการวางแผนและปฏิบติังานสู่ความส าเร็จอยา่งมืออาชีพ

Marketing Digital

ภาระค่าใชจ่้ายและความเส่ียงทางดา้นโลจิสติกส์ภายใตข้อ้ตกลงในการส่งมอบสินคา้ระหวา่งประเทศ

การป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูผลไมแ้ละเทคนิคการพน่สารท่ีเหมาะสม

การตรวจประเมินภายในเพ่ือความปลอดภยัของห้องปฏิบติัการท่ีใชส้ารเคมี

กุมภาพนัธ์ 
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เดือน

ปัญหารายจ่ายท่ีตอ้งระวงั รายจ่ายตอ้งห้าม

ช่ือหลักสูตร

Maintenance Planning and Scheduling

JD-based KPIs and Competency
เทคนิคการลดตน้ทุน Cost Reduction
Microsoft Powerpoint intermediate

วิเคราะห์ตน้ทุนและราคาขายของซพัพลายเออ้ซ์

สุดยอดหวัหนา้งาน

TPM ส าหรับหวัหนา้งาน

การปรับปรุงงาน PM เพือเพ่ิมประสิทธิผลงานบ ารุงรักษา

การจดัระบบการบริหารคลงัสินคา้และพสัดุแบบมืออาชีพ

ITIL V.3
เอกสารรายจ่าย ชดัเจนตรงประเด็นภาษี

Professional Netwook Installanton and Management workshop

3Q เพ่ือการพฒันาตวัเอง

ทกัษะการน าเสนอสู่ความส าเร็จในการท างาน

Working&checking เทคนิคการ Cross Check
การวิเคราะห์งาน จิตวิทยาในการสั่งงานและการติดตามงาน
วงจรและกระบวนการประกอบธุรกิจน าเขา้ส่งออกอยา่งมืออาชีพ

การทดสอบเคร่ืองชัง่และการสอบเทียบตุม้น ้าหนกัมาตรฐาน

ทกัษะการเป็นหวัหนา้งานและการบริหารทีมท่ีมีประสิทธิภาพ

Service mind

การบ ารุงรักษาตามการเส่ือมสภาพเคร่ืองจกัร

การบริหารจดัการซพัพลายเออร์และประเมินผลงาน
Creative Thinking for Business Innovation
สร้างแบรนด์และส่ือสารแบรนด์ให้อยูใ่นใจลูกคา้

การบริหารเวลาอยา่งมีประสิทธิผล

มิถุนายน 

 กรกฎาคม 

เมษายน 

พฤษภาคม 

Practical Knowledge Management (การจดัการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบติั)
Workshop การน าส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ e-filling
มาตรฐานแรงงานไทย สร้างงานท่ีมีคุณค่า กา้วหนา้สู่สากล
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เดือน ช่ือหลักสูตร

การเจราจาต่อรองในงานจดัซ้ือขั้นสูวง

Product Design

การแกปั้ญหาและตดัสินใจ

7 ขั้นตอนสู่การเป็นนกัขายชั้นยอด

Excel
 สิงหาคม

เทคนิคการส าแดงพิกดัศุลกรกร

เทคนิคการบริหารการจดัส่งสินคา้ให้มีประสิทธิภาพ
การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

หลกัสูตร 6 ทกัษะดา้นการบริหารส าหรับสุดยอดผูจ้ดัการ
 GHS For Mixture

Sale Incentive Design
การพฒันาทกัษะหวัหนา้งาน
การคิออยา่งเป็นระบบ

การป้องกนัสารศตัรูพืชในพืชตระกูลกระหล ่าฯ

การจดัระบบงานบริหารคลงั
การแกปั้ญหาและตดัสินใจ

ปัญหารายจ่ายภาษีซ้ือตอ้งห้าม
ตรวจสุขภาพกิจการดว้ยการวิเคราะห์งบการเงินฯ

 กนัยายน 

ตุลาคม

 พฤศจิกายน 

ธนัวาคม

การเจราจาต่อรองและโนม้นา้วจูงใจท่ีทรงประสิทธิผล

การจดัท าแผนฝึกอบรมฯ
กฎหมายบุคคลท่ีฝ่ายบุคคลควรรู้
สุดยอดการบริหารคนและงานดว้ยกลยทุธ์ สามก๊ก

การจดัเตรียมแอกสารเพ่ือการคา้ระหวา่งประเทศ

หลกัเกณฑใ์หม่ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

การแกปั้ญหาดา้นเอกสารบญัชี
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การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

 บริษทัมีกำรสร้ำงจิตส ำนึกในเร่ืองควำมรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนกังำนทุกระดบั คืนก ำไรส่วนหน่ึงเพ่ือกิจกรรมท่ีมี
ส่วนสร้ำงสรรค์สังคม นอกจำกกำรดูแลพนักงำน ลูกคำ้ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรงแลว้ บริษทัยงัมุ่งมัน่ท่ีจะมีส่วนร่วมในกำร
รับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม 
กจิกรรมการร่วมพฒันาชุมชน และสังคม 
 - เชนกำร์ดร่วมกบัพ่ีปุ๊-อญัชลี จงคดีกิจ ตอกย  ้ำกิจกรรม “เชนกำร์ด..รักไม่เคยนอ้ยลง” มอบผลิตภณัฑแ์ชมพูส ำหรับสุนขั
เชนกำร์ด ช่วยป้องกนัและก ำจดัเห็บหมดัส ำหรับเหล่ำสุนขักวำ่ 400 ตวั ให้แก่ ป้ำจุ๊-จุติภรณ์ ปรีชำสุชำติ” ณ. บำ้นพกัส่ีขำเพื่อหมำ
จรป้ำจุ๊ ล ำลูกกำ คลอง 10 
 - พนักงำนบริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) ร่วมบริจำคโลหิตให้กบัโรงพยำบำลศิริรำช เม่ือวนัท่ี 30 มีนำคม 
2559 
 - เขำ้ร่วมกิจกรรม “ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมรักษ ์พิทกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม” เม่ือวนัท่ี 16 กนัยำยน 2559 ซ่ึงจดัโดย กำรนิคม
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกบั บริษทั เวลโกรว ์อินดสัทรีส์ จ ำกดั และผูป้ระกอบกำร 
 - เม่ือวนัท่ี 17 ตุลำคม 2559 บริษทัร่วมส่งเสริมสังคมผ่ำนบำ้นก่ึงวิถี “บำ้นพระพร” โดยกำรมอบผลิตภณัฑคุ์ณภำพเพื่อ
ดูแลสุขอนำมยัในชุมชน 
 - บริษทัไดม้อบผลิตภณัฑโ์ลชัน่ทำกนัยงุ “มอส อเวย”์ ใหก้บัพ่ีนอ้งไทยชำวชนเผำ่กวำ่ 4,000 คน ท่ีเดินทำงเขำ้ร่วมกรำบ
สกักำระพระบรมศพ ณ พระท่ีนัง่ดุสิตมหำปรำสำท เพ่ือปกป้องพ่ีนอ้งชำวเผำ่ใหห่้ำงไกลยงุท่ีเป็นพำหะโรคร้ำย 
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ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
 บริษทัมีควำมจริงใจและยินดีในกำรรับขอ้ร้องเรียนจำกลูกคำ้และผูบ้ริโภค ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ Website, Social Media 
อย่ำงสม ่ำเสมอ นอกจำกน้ี บริษทัมีกำรจดัท ำแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกคำ้เป็นประจ ำทุกปี เพ่ือน ำขอ้เสนอแนะหรือขอ้
ร้องเรียนมำปรับปรุงคุณภำพสินคำ้ของบริษทั  
 
การจดัการข้อร้องเรียนของลูกค้า 

ปี 2557 2558 2559

จ านวนข้อร้องเรียน 27 20 24

จ านวนที่ด าเนินการได้ (%) 100 100 100  
 
ผลส ารวจความพงึพอใจของลูกค้า 

ปี 2557 2558 2559

ความพึงพอใจ (%) 92.96 89.49 90.235  
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นโยบาย คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามยัและส่ิงแวดล้อม 
 บริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) มุ่งมัน่ในกำรพฒันำ คุณภำพ ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และลดผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มอยำ่งต่อเน่ือง โดย 
 1. สร้ำงควำมพึงพอใจต่อลูกคำ้โดยกำรส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดคุณภำพอยำ่งสม ่ำเสมอ 
 2. ปฏิบติัตำมกฎหมำย ขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3. มุ่งเนน้ควำมปลอดภยั และอำชีวอนำมยัของบุคลำกรในองคก์รและผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์
 4. ป้องกนัและลดควำมเส่ียงอนัเป็นเหตุจำกบริษทั ท่ีอำจส่งผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม 
 5. ใชท้รัพยำกร และสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดัใหมี้คณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนตำมท่ีกฎกระ
รวง ก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรปละกำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน พ.ศ. 2549  
 โดยคณะกรรมกำร มีอ ำนำจหนำ้ท่ี ดงัน้ี 
 1. พิจำรณำนโยบำยและแผนงำนดำ้นควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน รวมทั้งควำมปลอดภยันอกงำน เพ่ือป้องกนัและลด
กำรเกิดอุบติัเหตุกำรประสบอนัตรำย กำรเจ็บป่วย หรือกำรเกิดเหตุเดือดร้อนร ำคำญอนัเน่ืองจำกกำรท ำงำน หรือควำมไม่ปลอดภยั
ในกำรท ำงำนเสนอต่อนำยจำ้ง 
 2. รำยงำนและเสนอแนะมำตรกำรหรือแนวทำงปรับปรุงแกไ้ขให้ถูกตอ้งตำมกฎหมำยเก่ียวกบัควำมปลอดภยัในกำร
ท ำงำน และมำตรฐำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนต่อนำยจ้ำง เพ่ือควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนของลูกจ้ำงผูรั้บเหมำและ
บุคคลภำยนอกท่ีเขำ้มำปฏิบติังำนหรือเขำ้มำใชบ้ริกำรในสถำนประกอบกิจกำร 
 3. ส่งเสริม สนบัสนุน กิจกรรมดำ้นควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนของสถำนประกอบกิจกำร 
 4. พิจำรณำขอ้บงัคบัและคู่มือควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน รวมทั้งมำตรฐำนดำ้นควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนของสถำน
ประกอบกิจกำรเสนอต่อนำยจำ้ง 
 5. ส ำรวจกำรปฏิบติัดำ้นควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนและตรวจสอบสถิติกำรประสบอนัตรำยท่ีเกิดข้ึนในสถำนประกอบ
กิจกำร อยำ่งนอ้ยเดือนละหน่ึงคร้ัง 
 6. พิจำรณำโครงกำรหรือแผนกำรฝึกอบรมเก่ียวกบัควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน รวมถึงโครงกำรหรือแผนกำรอบรม
เก่ียวกบับทบำทหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบในดำ้นควำมปลอดภยัของลูกจำ้ง หวัหนำ้งำน ผูบ้ริหำร นำยจำ้ง และบุคลำกรทุกระดบัเพื่อ
เสนอควำมเห็นต่อนำยจำ้ง 
 7. วำงระบบกำรรำยงำนสภำพกำรท ำงำนท่ีไม่ปลอดภยัใหเ้ป็นหนำ้ท่ีของลูกจำ้งทุกระดบัตอ้งปฏิบติั 
 8. ติดตำมผลควำมคืบหนำ้เร่ืองท่ีเสนอนำยจำ้ง 
 9. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีรวมทั้ งระบุปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของ
คณะกรรมกำรเม่ือปฏิบติัหนำ้ท่ีครบหน่ึงปีเพ่ือเสนอต่อนำยจำ้ง 
 10. ประเมินผลกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนของสถำนประกอบกิจกำร 
11. ปฏิบติังำนดำ้นควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนอ่ืนตำมท่ีนำยจำ้งมอบหมำย 
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 นอกจำกน้ีบริษทัไดด้ ำเนินกำรจดัใหมี้ “เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการท างานระดบับริหาร และระดบัหัวหน้างาน”
ตำมท่ีกฎกระรวง ก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรปละกำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
พ.ศ. 2549 อีกดว้ย 
  
ด้านความปลอดภัยในการท างาน 
 บริษทัใหค้วำมส ำคญัและมีมำตรกำรควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน เน่ืองจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทัมีควำมเส่ียงในกำร
เกิดอุบติัเหตุหรือกำรไดรั้บบำดเจ็บ ซ่ึงบริษทัมีกำรจดัใหมี้อบรมในเร่ืองควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนแก่พนกังำน เพ่ือให้พนกังำน
มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจในกำรท ำงำน มีกำรตรวจสอบสภำพอุปกรณ์ เคร่ืองใชต้่ำงๆ ใหอ้ยูใ่นสภำพพร้อมใชง้ำนอยำ่งสม ่ำเสมอ มีกำร
จดัเตรียมอุปกรณ์ควำมปลอดภยัส่วนบุคคลท่ีเหมำะสมกบักำรใชง้ำนของแต่ละส่วนงำน มีกำรจดัพ้ืนท่ีส ำหรับจดัวำงสินคำ้ และจดั
ให้มีกำรฝึกซ้อมดับเพลิง ตรวจสอบระบบป้องกันกำรเกิดเหตุเพลิงไหม ้รวบรวมสถิติ วิเครำะห์ข้อมูล จัดท ำรำยงำน และ
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักำรประสบอนัตรำย กำรเจ็บป่วยเน่ืองจำกกำรท ำงำนของพนกังำน  
 
ตารางแสดงสถิตกิารเกดิอุบัตเิหตุในการท างานเปรียบเทยีบ 3 ปี ย้อนหลงั 

2557 2558 2559

ทรัพยสิ์นเสียหาย 3 1 6

ไดรั้บบาดเจ็บไม่หยดุงาน 1 3 1

ไดรั้บบาดเจ็บถึงขั้นอยูง่าน 1 0 2

รวมจ านวน (คร้ัง) ท่ีเกิดอุบติัเหตุ 5 4 9

รวมจ านวนวนัหยดุงาน (วนั) 1 0 14

ความรุนแรง / ความเสียหาย
จ านวนคร้ัง / ปี

 
 
 บริษทัมีกำรแต่งตั้ง “ผู้รับผดิชอบในการป้องกนัและระงบัอัคคีภัยในสถานประกอบการ” เพ่ือป้องกนักำรเกิดอคัคีภยั ซ่ึง
จะน ำไปสู่ควำมเสียหำยแก่ชีวติพนกังำน ทรัพยสิ์นของบริษทั ตลอดจนสภำพแวดลอ้ม ดงันั้นบริษทัจึงจดัใหมี้แผนกำรป้องกนัและ
ระงบัเหตุเพลิงไหม ้พร้อมทั้งมีกำรฝึกซอ้มควำมเขำ้ใจ วธีิกำรปฏิบติัต่ำงๆ รวมถึงกำรฝึกซอ้มดบัเพลิงเป็นประจ ำปี  โ ด ย ใ น ปี 
2559 ไดมี้กำรจดักำรฝึกซอ้มดบัเพลิงและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวำคม 2559  
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ด้านสุขอนามยั 
 บริษทัไดจ้ดัท ำโครงกำร “กนิร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” เพื่อเป็นกำรรณรงคใ์ห้พนกังำนมีสุขภำพท่ีดี โดยมีกำรจดัท ำป้ำย
รณรงคใ์นสถำนท่ีต่ำงๆ และโรงอำหำร อีกทั้งไดว้ำงเจลลำ้งมือตำมจุดต่ำงๆ เพ่ือย  ้ำเตือนและปลูกฝังให้พนักงำนมีสุขอนำมยัท่ี
สะอำด ห่ำงไกลจำกโรคทอ้งร่วง และบริษทัจดั “กจิกรรม 5 ส สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน สร้างนิสัย” เพื่อเป็นกำรจดั
ระเบียบควำมเรียบร้อยในสถำนท่ีท ำงำน เพ่ือก่อใหเ้กิดสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนท่ีดี มีควำมปลอดภยัและเป็นระเบียบมำกข้ึน อนั
จะน ำไปสู่กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนท่ีได้มำตรฐำนและรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยในกิจกรรมดังกล่ำวจะส่ือสำรให้พนักงำน
รับทรำบ และจดัให้มีกำรแข่งขนัข้ึน เพ่ือให้พนกังำนทุกคนมีส่วนรวมในกิจกรรมดงักล่ำว โดยในปี 2559 จะมีกำรตรวจสอบ 2 
คร้ัง และเก็บเป็นคะแนนสะสม เพ่ือชิงรำงวลัผูช้นะเลิศในช่วงส้ินปี ซ่ึงกำรตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 1-5 สิงหำคม 2559 
และคร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 7-10 พฤศจิกำยน 2559  
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ด้านส่ิงแวดล้อม 
กระบวนการผลติสินค้า 
 บริษทัด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงคุณภำพของสินคำ้เป็นส ำคญั บริษทัมีกระบวนกำรด ำเนินงำนท่ีมีประสิทธิภำพทุก
ขั้นตอน ตั้งแต่กำรคดัเลือกวตัถุดิบ กระบวนกำรจดัซ้ือจดัหำมีควำมโปร่งใส กำรตรวจสอบคุณภำพ รวมถึงมีระบบกำรจดัส่งสินคำ้
ท่ีมีควำมรวดเร็ว และบริกำรหลงักำรขำยท่ีดี 
 กระบวนการจดัซ้ือวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ มีผลต่อคุณภำพของผลิตภณัฑข์ั้นสุดทำ้ย รวมทั้งผลิตภณัฑสิ์นคำ้ส ำเร็จรูป 
โดยเร่ิมตน้จำกกำรรวบรวมรำยกำรผลิตภณัฑท่ี์จดัซ้ือ ตำมดว้ยกำรประเมินผูข้ำย ทั้งผูข้ำยรำยใหม่และรำยเก่ำ ซ่ึงรวมกำรสั่งซ้ือทั้ง
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ โดยวตัถุดิบหลกัของบริษทั ประกอบดว้ย สำรเคมี ตวัท ำละลำย สำรออกฤทธ์ิ และบรรจุภณัฑ ์ใน
กำรคดัเลือกวตัถุดิบและบรรจุภณัฑจ์ำกผูผ้ลิตนั้น บริษทัจะคดัเลือกวตัถุดิบและบรรจุภณัฑท่ี์มีคุณภำพและมำตรฐำนจำกผูข้ำยท่ี
เช่ือถือไดใ้นตลำด รวมทั้งมีกำรตรวจสอบวตัถุดิบทุกรำยกำรก่อนกำรรับเขำ้โดยหอ้งปฏิบติักำรท่ีทนัสมยั ในส่วนบรรจุภณัฑมี์กำร
ควบคุมคุณภำพตำมมำตรฐำนจำกหน่วยงำนควบคุมคุณภำพ ซ่ึงบริษทัค ำนึงถึงสุขอนำมยัของผูบ้ริโภคเป็นส ำคญั ดงันั้นในกำร
พิจำรณำวตัถุดิบ ผูผ้ลิตจะตอ้งมีเอกสำรรับรองกำรทดสอบโลหะหนกัปนเป้ือน ส่งให้ปีละ 1 คร้ัง พร้อมกบักำรประเมินประจ ำปี , 
ส ำหรับบรรจุภณัฑ ์จะตอ้งมีเอกสำรกำรทดสอบผลปนเป้ือนของบรรจุภณัฑล์งสู่น ้ ำยำทุกๆ 5 ปี 
 กระบวนการตรวจรับและจดัเกบ็ผลติภัณฑ์รับเข้า  มีกำรด ำเนินกำรอยำ่งเป็นระบบ และมีมำตรฐำนกำรท ำงำนท่ีชดัเจน
โดยกระบวนกำรตรวจสอบ/ทวนสอบคุณภำพ  จะรับผิดชอบประกอบดว้ย 2 ส่วนงำน ซ่ึงกล่ำวคือ หอ้งปฏิบติักำรจะรับผิดชอบใน
ส่วนของวตัถุดิบ และ หน่วยงำนควบคุมคุณภำพจะรับผิดชอบในส่วนของบรรจุภณัฑ ์ซ่ึงในกระบวนกำรตรวจสอบ/ทวนสอบ
คุณภำพ จะเร่ิมตน้จำกกำรรับทรำบขอ้มูลสินคำ้เขำ้ จำกหน่วยงำนคลงัสินคำ้ จำกนั้นท ำกำรสุ่มตวัอยำ่งข้ึนมำเพื่อท ำกำรตรวจสอบ 
และเม่ือท ำกำรตรวจสอบตำมกระบวนกำรแลว้เสร็จ ทั้งสองหน่วยงำนจะท ำกำรแจง้ผลตรวจสอบกลบัไปยงัหน่วยงำนคลงัสินคำ้ 
เพ่ือใหห้น่วยงำนคลงัสินคำ้ด ำเนินกำรต่อไป 
 กระบวนการผลติ โดยเร่ิมตน้จำกกำรวำงแผนกำรผลิต และก ำหนดตำรำงกำรผลิต โดยค ำนึงถึงปัจจยักำรผลิตท่ีเก่ียวขอ้ง  
เช่น จ ำนวนสินคำ้คงคลงั ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ปริมำณบรรจุภณัฑแ์ละวตัถุดิบใหมี้ควำมเหมำะสม ตำมดว้ยกระบวนกำรผลิตจะ
มีกำรผสมผลิตภัณฑ์ ซ่ึงจะมีกำรตรวจสอบคุณภำพของส่วนผสมในด้ำนควำมเข้มข้นและควำมบริสุทธ์ิของสำรเคมีจำก
ห้องปฏิบติักำรและกระบวนกำรบรรจุผลิตภณัฑ ์จะมีกำรตรวจสอบเคร่ืองบรรจุและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งให้อยูใ่นสภำพพร้อมใช้
งำนดว้ยเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีมีควำมทนัสมยั มีระบบกำรตรวจสอบสินคำ้ท่ีท ำกำรผลิตตำมช่วงเวลำท่ีก ำหนด ซ่ึงท ำให้มัน่ใจ
ไดว้ำ่สินคำ้ท่ีผำ่นกระบวนกำรผลิตนั้นไดคุ้ณภำพ 
 กระบวนการจดัเกบ็และจดัส่งสินค้า โดยเร่ิมตน้จำกกำรน ำผลิตภณัฑส์ ำเร็จรูป ซ่ึงไดจ้ำกกระบวนกำรผลิตท่ีไดผ้่ำนกำร

ตรวจสอบคุณภำพขั้นสุดทำ้ยแลว้ จึงจะเคล่ือนยำ้ยไปจดัเก็บในบริเวณท่ีก ำหนด หลกักำรจดัเก็บผลิตภณัฑส์ ำเร็จรูป ใหพิ้จำรณำถึง

ขอ้ควรระมดัระวงัไม่ให้สินคำ้เสียหำย เส่ือมสภำพ สูญหำย   โดยควบคุมให้ผลิตภณัฑ ์แต่ละชนิดถูกจดัเก็บในบริเวณท่ีก ำหนด 

โดยแบ่งตำมกลุ่มผลิตภณัฑ ์(Products Group) คือ กลุ่ม Aerosol, กลุ่มทำไม ้(Wood Preservative), กลุ่มรำดพ้ืน (Insecticide), กลุ่ม

ท ำควำมสะอำด (detergent), กลุ่มแชมพสุูนขั (Dog Shampoo) และกลุ่มผลิตภณัฑส์ำธำรณสุขชุมชนและเคมีเกษตร มีกำรตรวจนบั

จ ำนวนผลิตภณัฑส์ ำเร็จรูป ท่ีจดัเก็บเทียบกบัจ ำนวนในระบบสต็อก วำ่มีควำมถูกตอ้งครบถว้นทั้งชนิดและจ ำนวน จำกนั้นจดัส่ง

สินคำ้ให้แก่ลูกคำ้ ส ำหรับในกำรขนส่งสินคำ้ บริษทัไดจ้ำ้งบริษทัขนส่งเพ่ือส่งมอบสินคำ้ให้กบัตวัแทนจ ำหน่ำยของบริษทัให้
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เป็นไปอยำ่งถูกตอ้ง และรวดเร็ว บริษทัมีนโยบำยในกำรขนส่งสินคำ้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด กล่ำวคือ ในกำรขนส่งสินคำ้แต่ละคร้ัง

บริษทัจะจดัส่งใหเ้ตม็พ้ืนท่ีของยำนพำหนะ โดยค ำนึงถึงควำมคุม้ค่ำ และควำมปลอดภยัของผูร่้วมใชเ้ส้นทำงเป็นหลกั เพ่ือให้เกิด

กำรใชพ้ลงังำนไดอ้ยำ่งคุม้ค่ำและมีประสิทธิภำพสูงสุด อีกทั้งเป็นกำรประหยดัตน้ทุนค่ำขนส่งให้กบับริษทัเพ่ือก่อให้เกิดเป็นผล

ก ำไรมำกข้ึน 

 ทั้งน้ี บริษทัไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนต่ำงๆ ซ่ึงก่อใหเ้กิดควำมมัน่ใจแก่ลูกคำ้ในคุณภำพของผลิตภณัฑ ์โดยมำตรฐำนท่ี
บริษทัไดรั้บมีดงัต่อไปน้ี 
 มาตรฐานระบบ  ISO 9001 โดยครอบคลุมตั้งแต่ระบบกำรขำย กำรผลิต และกำรพฒันำผลิตภณัฑ ์(ปัจจุบนั ISO 9001 : 
2008) 
 มาตรฐานส่ิงแวดล้อม ISO 14001 โดยครอบคลุมระบบกำรผลิต และระบบพฒันำผลิตภณัฑ์ (ปัจจุบนั ISO 14001 : 
2015) 
 มาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตวัตถุอันตรายหรือ GMP โดยเป็นมำตรฐำนกำรผลิตตำม
หลกัเกณฑ์วิธีกำรท่ีดีในกำรผลิตวตัถุอนัตรำย ในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) กระทรวง
สำธำรณสุข  ครอบคลุมระบบกำรผลิตสำรก ำจดัแมลงและสำรท ำควำมสะอำด 
 



                                                                                                                                                                                                                     รายงานความยั่งยืน 2559 

26 

 

การควบคุมมลพษิ 
 บริษทัด ำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงควำมส ำคญัของส่ิงแวดลอ้ม มุ่งมัน่ในกำรจัดท ำและปรับปรุงระบบกำรจัดกำร
ส่ิงแวดลอ้มอยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจวำ่ กฎหมำย ขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม จะไดรั้บกำรปฏิบติัตำมอยำ่งเคร่งครัด 
รวมทั้งกำรลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินกิจกรรมของบริษทั ดงันั้นผลกำรด ำเนินกำรของระบบกำร
จดักำรส่ิงแวดลอ้มจะตอ้งมีกำรพิจำรณำทบทวนปีละ 2 คร้ัง โดยกำรก ำหนดของตวัแทนฝ่ำยบริหำรกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม   เพ่ือให้
แน่ใจวำ่มีควำมเหมำะสม เพียงพอ และประสบผลส ำเร็จเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของ ISO14001 โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 
มลพษิทางน า้ 
 บริษทัสร้ำงจิตส ำนึกของพนกังำนใหต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรรักษำคุณภำพน ้ ำ รวมถึงกำรใชน้ ้ ำอยำ่งรู้คุณค่ำ
เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  ส ำหรับน ้ ำเสียจำกกระบวนกำรผลิต และกิจกรรมของบริษทั จะมีกำรบ ำบดัน ้ ำเสียขั้นตน้ ก่อนท่ีจะ
ระบำยลงสู่ท่อระบำยน ้ ำเสียของกำรนิคมอุตสำหกรรมเวลโกร เพ่ือน ำไปบ ำบดัอีกคร้ังก่อนปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสำมำรถ
มัน่ใจไดว้ำ่น ้ ำเสียท่ีเกิดจำกบริษทั เชอร์วูด้ เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) ไม่ไดป้ล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้มโดยตรง อีกทั้งก่อนท่ีจะมีกำร
ปล่อยออกสู่ระบบบ ำบดัของทำงนิคมอุตสำหกรรมเวลโกรนั้น จะมีกำรตรวจวเิครำะห์น ้ ำเพ่ือเฝ้ำระวงัค่ำมลพิษทำงน ้ ำเป็นระยะ (2 
คร้ังต่อปี) เพ่ือไม่ใหเ้กินกวำ่ค่ำท่ีทำงกำรนิคมอุตสำหกรรมก ำหนดดว้ยดงัน้ี 
ตารางแสดงค่ามลพษิน า้เสีย เปรียบเทยีบ 2 ปีย้อนหลงั 

ผลการตรวจ เกณฑ์ ผลการตรวจ เกณฑ์ ผลการตรวจ เกณฑ์ ผลการตรวจ เกณฑ์

pH 5.5-9.0 7.3 ผ่าน 5.5 ผ่าน 7.6 ผ่าน 7.4 ผ่าน
BOD 500 103 ผ่าน 158 ผ่าน 55 ผ่าน 89 ผ่าน
COD 750 143 ผ่าน 238 ผ่าน 77 ผ่าน 128 ผ่าน
Oil & Grease 10 5 ผ่าน 3 ผ่าน 5 ผ่าน 10 ผ่าน
Surfactant 30 1.72 ผ่าน 0.69 ผ่าน 0.24 ผ่าน 0.6 ผ่าน
Formaldehyde 1 ND ผ่าน ND ผ่าน ND ผ่าน ND ผ่าน
Phenol 1 ND ผ่าน 0.2 ผ่าน <0.002 ผ่าน ND ผ่าน
Chloride 2000 306 ผ่าน 275 ผ่าน 232 ผ่าน 259 ผ่าน
Suspended solids 200 14 ผ่าน 912 ผ่าน 37 ผ่าน 36 ผ่าน
Total dissolved solids 3000 500 ผ่าน 9105 ผ่าน 700 ผ่าน 885 ผ่าน
Color - - ผ่าน 43 ผ่าน 492 ผ่าน 120 ผ่าน
Physical appearance - Clear ผ่าน Clear ผ่าน เหลืองอ่อน ผ่าน เหลืองอ่อน ผ่าน

มาตรฐาน 2/2559พารามเิตอร์ 2/2558 1/25591/2558

ผลการตรวจ
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มลพษิทางอากาศ 
 บริษทัมีกำรตรวจวดัค่ำปริมำณมลพิษทำงอำกำศเป็นประจ ำทุกๆ 6 เดือน เพ่ือเฝ้ำระวงักำรปล่อยมลพิษตำมท่ีกฎหมำย
ก ำหนด รวมถึงกำรตรวจวดัค่ำปริมำณสำรเคมีท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีพนกังำนปฏิบติังำนตอ้งไม่เกินตำมท่ีก ำหนด  
ตารางแสดงค่าปริมาณมลพษิทางอากาศ เปรียบเทยีบ 2 ปีย้อนหลงั 

ผลการตรวจ เกณฑ์ ผลการตรวจ เกณฑ์ ผลการตรวจ เกณฑ์ ผลการตรวจ เกณฑ์

Chemical in work place: 

Benzene, Methylene chloride, 
Xylene, Total dust

9 ผ่าน 9 ผ่าน 9 ผ่าน 9 ผ่าน

Stack pollution:  Total 
suspended particular, Xylene

1 ผ่าน 1 ผ่าน 1 ผ่าน 1 ผ่าน

2/2559พารามเิตอร์ 1/2558 2/2558 1/2559

ผลการตรวจ

 
มลพษิทางเสียง 
 บริษทัมีกำรจดัหำอุปกรณ์ต่ำงๆ ท่ีช่วยในกำรลดระดบัเสียงในบริเวณท่ีมีระดบัเสียงเกินจำกมำตรฐำนท่ีก ำหนด เพ่ือควำม
ปลอดภยัของพนกังำนเป็นส ำคญั  
ตารางแสดงค่าตรวจสอบและวดัผลระดบัเสียงในพ้ืนทีท่ างาน เปรียบเทยีบ 2 ปีย้อนหลงั 

ผลการตรวจ เกณฑ์ ผลการตรวจ เกณฑ์ ผลการตรวจ เกณฑ์ ผลการตรวจ เกณฑ์

Sound level 6 ผ่าน 6 ผ่าน 6 ผ่าน 6 ผ่าน
Noise sound 2 ผ่าน 2 ผ่าน 2 ผ่าน 2 ผ่าน

2/2559พารามเิตอร์ 1/2558 2/2558 1/2559

ผลการตรวจ

 
มลพษิจากของเสีย / ขยะมูลฝอย 
 บริษทัมีแนวทำงในกำรจดักำรของเสีย / ขยะมูลฝอย โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
1. ส าหรับของโรงงาน  
 โดยมีกำรจดักำรดงัน้ี 
 1. ถงัขยะมูลฝอย (ถงัสีเหลือง) เช่น เศษถุงพลำสติก เศษผำ้ ซ่ึงทุกเชำ้แต่ละหน่วยงำน เก็บรวบรวมส่งท่ีจุดรวม เพ่ือให้
ทำงนิคมรับไปก ำจดั 
 2. ถงัขยะรีไซเคิล (ถงัสีเขียว) เช่น ขยะท่ียอ่ยสลำยไดง่้ำย เศษอำหำร พืชผกั เปลือกผลไม ้ซ่ึงทุกเชำ้แต่ละหน่วยงำน เก็บ
รวบรวมส่งท่ีจุดรวม เพ่ือใหท้ำงนิคมรับไปก ำจดั 
 3. ถงัขยะภำชนะบรรจุปนเป้ือน (ถงัสีน ้ ำเงิน) เช่น ภำชนะสำรออกฤทธ์ิ ภำชนะบรรจุผลิตภณัฑแ์ละวตัถุดิบ ซ่ึงทุกเชำ้แต่
ละหน่วยงำน เก็บรวบรวมใส่ถุงพลำสติกติดฉลำก ส่งพนกังำนรับขยะท่ีหอ้งคดัแยกขยะ แลว้บนัทึกกำรน ำส่งและตรวจรับขยะ 
 4. ถงัขยะอันตรำย (ถงัสีแดง) เช่น มีกำรปนเป้ือนสำรเคมีอนัตรำยในโรงงำนหรือในห้องทดลอง ซ่ึงทุกเช้ำแต่ละ
หน่วยงำน เก็บรวบรวมใส่ถุงพลำสติกติดฉลำก ส่งพนกังำนรับขยะท่ีหอ้งคดัแยกขยะ แลว้บนัทึกกำรน ำส่งและตรวจรับขยะ และมี 
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บมจ. บริหำรและพฒันำเพ่ือกำรอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (GENCO) เป็นผูด้  ำเนินกำรขนส่ง และน ำไปบ ำบดัก ำจดัดว้ยวิธีท่ีถูกตอ้งตำม
กฎหมำย 
2. ส าหรับส่วนส านักงาน  
 โดยมีกำรจดักำรดงัน้ี 
 1. ขยะกระดำษ, ขยะพลำสติก (ซ่ึงสำมำรถน ำไปรีไซเคิลได)้ ซ่ึงทำงบริษทัไดจ้ ำหน่ำยให้กบัทำงบริษทัท่ีไดรั้บอนุญำต
น ำไปรีไซเคิลน ำไปใชต้่อไป 
 2. ขยะอนัตรำย แบ่งเป็นขยะอนัตรำยเศษผำ้ปนเป้ือน, ภำชนะปนเป้ือนสำรเคมีอนัตรำย และน ้ ำยำเสียท่ีเกิดจำก
กระบวนกำรผลิต และกำรทดสอบของหอ้งปฏิบติักำรเคมี จะถูกรวบรวมและจดัเก็บในโรงแยกขยะเช่นเดียวกนั โดยบริษทัไดส่้ง
ก ำจดักบัทำงบริษทั ท่ีไดรั้บอนุญำตก ำจดัของเสียอนัตรำย 2 รำยไดแ้ก่บริษทัอคัคีปรำกำร และบริษทั บริหำรและพฒันำเพื่อกำร
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จ ำกดั (มหำชน) เพ่ือน ำไปบ ำบดัก ำจดัดว้ยวธีิท่ีถูกตอ้งตำมกฎหมำย 
 โดยในปี 2559 บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยดำ้นกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มโรงงำนประมำณ 1.64 ลำ้นบำท  
 

ความรับผดิชอบต่อผลติภัณฑ์ 
 บริษทัมีนโยบำยรับคืนผลิตภณัฑท่ี์ใชง้ำนแลว้จำกลูกคำ้ เพื่อมำก ำจดัตำมหลกักำรท่ีถูกตอ้งซ่ึงจะสำมำรถลดกำรปนเป้ือน
สำรเคมีลงสู่ส่ิงแวดลอ้มอีกทำงหน่ึง 
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โครงการอนุรักษ์พลงังาน  
 บริษทัจดัตั้ งคณะท ำงำนดำ้นอนุรักษ์พลงังำน เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดำ้นกำรอนุรักษ์พลงังำนของบริษทัเป็นไปอย่ำง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภำพ ดงันั้น คณะท ำงำนดงักล่ำวจะด ำเนินกำรส่ือสำรกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งตรวจสอบผลกำร
ด ำเนินกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือปลูกฝังใหพ้นกังำนยดึถือเป็นแนวทำงกำรในกำรปฏิบติัต่อไป โดยคณะท ำงำนดำ้นอนุรักษพ์ลงังำน 
จดักิจกรรมดงัน้ี 
 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมปีระสิทธิภาพ และเกดิประโยชน์สูงสุด 
 บริษทัค ำนึงถึงกำรใชท้รัพยำกรอยำ่งคุม้ค่ำ เพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทัมีนโยบำย ดงัน้ี 
- หลอดไฟใหแ้สงสวำ่ง เปิดเท่ำท่ีจ ำเป็น และใชห้ลอดไฟ LED ซ่ึงเป็นหลอดไฟท่ีประหยดัพลงังำนมำกกวำ่หลอดไฟประเภทอ่ืนๆ 
ท ำใหป้ระหยดัพลงังำนและลดค่ำใชจ่้ำยของบริษทัจำกกำรท่ีมีกำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำลดลง 
- ตรวจสอบและวดัผล ไอสำรเคมี ฝุ่ นละออง น ้ ำท้ิง ระดบัควำมเขม้ของแสงสวำ่ง  
- เคร่ืองจกัร / อุปกรณ์กำรผลิต เม่ือไม่ใชง้ำนตอ้งปิด 
- อุปกรณ์ส ำนกังำน / เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เม่ือไม่ใชต้อ้งปิด 
- เคร่ืองปรับอำกำศ ตั้งอุณหภูมิ 25oC และมีกำรลำ้งเคร่ืองปรับอำกำศประจ ำทุกเดือน เป็นกำรรักษำประสิทธิภำพกำรท ำงำนของ
เคร่ือง ใหมี้อำยกุำรใชง้ำนท่ียำวนำน 
 

    กา 
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Standard Disclosure Disclosure Requirements Page Note

G4-1
Provide a statement from the most senior decision-maker of the organization (such as CEO, chair, 
or equivalent senior position) about the relevance of sustainability to the organization and the 
organization’s strategy for addressing sustainability.

1-3

G4-2 Provide a description of key impacts, risks, and opportunities. 5 AR 19-20

G4-3 Report the name of the organization. 1-2
G4-4 Report the primary brands, products, and services. 1-2
G4-5 Report the location of the organization’s headquarters. 2

G4-6
Report the number of countries where the organization operates, and names of countries where 
either the organization has significant operations or that are specifically relevant to the 
sustainability topics covered in the report.

1-2

G4-7 Report the nature of ownership and legal form. 1-2 AR 91-96

G4-8
Report the markets served (including geographic breakdown, sectors served, and types of 
customers and beneficiaries).

AR 10-17

G4-9 Report the scale of the organization. AR 22
a. Report the total number of employees by employment contract and gender.
b. Report the total number of permanent employees by employment type and gender.
c. Report the total workforce by employees and supervised workers and by gender.
d. Report the total workforce by region and gender.

e. Report whether a substantial portion of the organization’s work is performed by workers who 
are legally recognized as self-employed, or by individuals other than employees or supervised 
workers, including employees and supervised employees of contractors.

f. Report any significant variations in employment numbers (such as seasonal variations in 
employment in the tourism or agricultural industries).

G4-11 Report the percentage of total employees covered by collective bargaining agreements. -
G4-12 Describe the organization’s supply chain. 5

G4-13
Report any significant changes during the reporting period regarding the organization’s size, 
structure, ownership, or its supply chain.

-

G4-14 Report whether and how the precautionary approach or principle is addressed by the organization. - AR 19-20

G4-15
List externally developed economic, environmental and social charters, principles, or other 
initiatives to which the organization subscribes or which it endorses.

9

G4-16
List memberships of associations (such as industry associations) and national or international 
advocacy organizations.

-

GRI CONTENT INDEX
GENERAL STANDARD DISCLOSURES

STRATEGY AND ANALYSIS

ORGANIZATIONAL PROFILE

G4-10 10-12
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Standard Disclosure Disclosure Requirements Page Note

a. List all entities included in the organization’s consolidated financial statements or equivalent 
documents.

b. Report whether any entity included in the organization’s consolidated financial statements or 
equivalent documents is not covered by the report.

a. Explain the process for defining the report content and the Aspect Boundaries.

b. Explain how the organization has implemented the Reporting Principles for Defining Report 
Content.

G4-19 List all the material Aspects identified in the process for defining report content. 5-7
G4-20 For each material Aspect, report the Aspect Boundary within the organization. 5-7
G4-21 For each material Aspect, report the Aspect Boundary outside the organization. 5-7

G4-22
Report the effect of any restatements of information provided in previous reports, and the reasons 
for such restatements.

-

G4-23 Report significant changes from previous reporting periods in the Scope and Aspect Boundaries. -

G4-24 Provide a list of stakeholder groups engaged by the organization. 6-7

G4-25 Report the basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage. 6-7

G4-26
Report the organization’s approach to stakeholder engagement, including frequency of 
engagement by type and by stakeholder group, and an indication of whether any of the 
engagement was undertaken specifically as part of the report preparation process.

6-7

G4-27
Report key topics and concerns that have been raised through stakeholder engagement, and how 
the organization has responded to those key topics and concerns, including through its reporting. 
Report the stakeholder groups that raised each of the key topics and concerns.

6-7

G4-28 Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information provided. -
G4-29 Date of most recent previous report (if any). -
G4-30 Reporting cycle (such as annual, biennial). AR 5
G4-31 Provide the contact point for questions regarding the report or its contents. AR 5

a. Report the ‘in accordance’ option the organization has chosen.
b. Report the GRI Content Index for the chosen option.

c. Report the reference to the External Assurance Report, if the report has been externally assured. 
GRI recommends the use of external assurance but it is not a requirement to be ‘in accordance’ 
with the Guidelines.

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES

G4-17 1-2

G4-18 AR 5

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

REPORT PROFILE

G4-32 AR 5

ระกอบ 
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Standard Disclosure Disclosure Requirements Page Note

a. Report the organization’s policy and current practice with regard to seeking external assurance 
for the report.

b. If not included in the assurance report accompanying the sustainability report, report the scope 
and basis of any external assurance provided.

c. Report the relationship between the organization and the assurance providers.

d. Report whether the highest governance body or senior executives are involved in seeking 
assurance for the organization’s sustainability report.

G4-34
Report the governance structure of the organization, including committees of the highest 
governance body. Identify any committees responsible for decision-making on economic, 
environmental and social impacts.

AR 22-27

G4-35
Report the process for delegating authority for economic, environmental and social topics from 
the highest governance body to senior executives and other employees.

AR 22-27

G4-36
Report whether the organization has appointed an executive-level position or positions with 
responsibility for economic, environmental and social topics, and whether post holders report 
directly to the highest governance body.

AR 22-27

G4-37
Report processes for consultation between stakeholders and the highest governance body on 
economic, environmental and social topics. If consultation is delegated, describe to whom and any 
feedback processes to the highest governance body.

-

G4-38 Report the composition of the highest governance body and its committees. AR 22-27

G4-39
Report whether the Chair of the highest governance body is also an executive officer (and, if so, 
his or her function within the organization’s management and the reasons for this arrangement).

AR 25, 30-34

G4-40
Report the nomination and selection processes for the highest governance body and its 
committees, and the criteria used for nominating and selecting highest governance body members.

AR 27

G4-41
Report processes for the highest governance body to ensure conflicts of interest are avoided and 
managed. Report whether conflicts of interest are disclosed to stakeholders.

AR 31-32

G4-42

Report the highest governance body’s and senior executives’ roles in the development, approval, 
and updating of the organization’s purpose, value or mission statements, strategies, policies, and 
goals related to economic, environmental and social impacts.

AR 28-29

G4-43
Report the measures taken to develop and enhance the highest governance body’s collective 
knowledge of economic, environmental and social topics.

AR 42

GOVERNANCE

G4-33 -
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Standard Disclosure Disclosure Requirements Page Note

a. Report the processes for evaluation of the highest governance body’s performance with respect 
to governance of economic, environmental and social topics. Report whether such evaluation is 
independent or not, and its frequency. Report whether such evaluation is a self-assessment.

b. Report actions taken in response to evaluation of the highest governance body’s performance 
with respect to governance of economic, environmental and social topics, including, as a 
minimum, changes in membership and organizational practice.

a. Report the highest governance body’s role in the identification and management of economic, 
environmental and social impacts, risks, and opportunities. Include the highest governance body’s 
role in the implementation of due diligence processes.

b. Report whether stakeholder consultation is used to support the highest governance body’s 
identification and management of economic, environmental and social impacts, risks, and 
opportunities.

G4-46
Report the highest governance body’s role in reviewing the effectiveness of the organization’s 
risk management processes for economic, environmental and social topics.

-

G4-47

Report the frequency of the highest governance body’s review of economic, environmental and 
social impacts, risks, and opportunities.

-

G4-48

Report the highest committee or position that formally reviews and approves the organization’s 
sustainability report and ensures that all material Aspects are covered.

-

G4-49 Report the process for communicating critical concerns to the highest governance body. -

G4-50

Report the nature and total number of critical concerns that were communicated to the highest 
governance body and the mechanism(s) used to address and resolve them.

-

a. Report the remuneration policies for the highest governance body and senior executives.

b. Report how performance criteria in the remuneration policy relate to the highest governance 
body’s and senior executives’ economic, environmental and social objectives.

G4-52
Report the process for determining remuneration. Report whether remuneration consultants are 
involved in determining remuneration and whether they are independent of management. Report 
any other relationships which the remuneration consultants have with the organization.

AR 26-27

G4-53 Report how stakeholders’ views are sought and taken into account regarding remuneration, 
including the results of votes on remuneration policies and proposals, if applicable.

-

G4-54
Report the ratio of the annual total compensation for the organization’s highest-paid individual in 
each country of significant operations to the median annual total compensation for all employees 
(excluding the highest-paid individual) in the same country.

AR 36-37

G4-51 AR 36-37

G4-44 8

G4-45
  AR 19-20, 
AR 42-43
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Standard Disclosure Disclosure Requirements Page Note

G4-55

Report the ratio of percentage increase in annual total compensation for the organization’s highest-
paid individual in each country of significant operations to the median percentage increase in 
annual total compensation for all employees (excluding the highest-paid individual) in the same 
country.

-

G4-56
Describe the organization’s values, principles, standards and norms of behavior such as codes of 
conduct and codes of ethics.

8 AR 30-38

G4-57
Report the internal and external mechanisms for seeking advice on ethical and lawful behavior, 
and matters related to organizational integrity, such as helplines or advice lines

9 AR 30-38

G4-58

Report the internal and external mechanisms for reporting concerns about unethical or unlawful 
behavior, and matters related to organizational integrity, such as escalation through line 
management, whistleblowing mechanisms or hotlines.

9 AR 33

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-EC1 Direct economic value generated and distributed AR 44-90

G4-EC2
Financial implications and other risks and opportunities for the organization’s activities due to 
climate change -

G4-EC3 Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations AR 64

G4-EC4 Financial assistance received from government -

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-EC5
Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage at significant 
locations of operation

-

G4-EC6
Proportion of senior management hired from the local community at significant locations of 
operation

11

ASPECT: INDIRECT ECONOMIC IMPACTS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-EC7 Development and impact of infrastructure investments and services supported AR 19-20
G4-EC8 Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts AR 19-20

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-EC9 Proportion of spending on local suppliers at significant locations of operation -

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

GOVERNANCE

ETHICS AND INTEGRITY

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

CATEGORY: ECONOMIC

ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE

ASPECT: MARKET PRESENCE

ASPECT: PROCUREMENT PRACTICES

CATEGORY: ENVIRONMENTAL

ASPECT: MATERIALS
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Standard Disclosure Disclosure Requirements Page Note

G4-EN1 Materials used by weight or volume -

G4-EN2 Percentage of materials used that are recycled input materials -

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN3 Energy consumption within the organization 29
G4-EN4 Energy consumption outside of the organization 29
G4-EN5 Energy intensity -
G4-EN6 Reduction of energy consumption -
G4-EN7 Reductions in energy requirements of products and services -

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN8 Total water withdrawal by source 26
G4-EN9 Water sources significantly affected by withdrawal of water -
G4-EN10 Percentage and total volume of water recycled and reused -

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN11
Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high 
biodiversity value outside protected areas

-

G4-EN12
Description of significant impacts of activities, products, and services on biodiversity in protected 
areas and areas of high biodiversity value outside protected areas

-

G4-EN13 Habitats protected or restored -

G4-EN14
Total number of IUCN Red List species and national conservation list species with habitats in 
areas affected by operations, by level of extinction risk

-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN15 Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1) -
G4-EN16 Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2) -
G4-EN17 Other indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 3) -
G4-EN18 Greenhouse gas (GHG) emissions intensity -
G4-EN19 Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions -
G4-EN20 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) -
G4-EN21 NOX, SOX, and other significant air emissions -

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN22 Total water discharge by quality and destination -
G4-EN23 Total weight of waste by type and disposal method 27-28
G4-EN24 Total number and volume of significant spills 27-28

ASPECT: ENERGY

ASPECT: MATERIALS

ASPECT: WATER

ASPECT: BIODIVERSITY

ASPECT: EMISSIONS

ASPECT: EFFLUENTS AND WASTE
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Standard Disclosure Disclosure Requirements Page Note

G4-EN25
Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed hazardous under the terms of 
the Basel Convention Annex I, II, III, and VIII, and percentage of transported waste shipped 
internationally

27-28

G4-EN26
Identity, size, protected status, and biodiversity value of water bodies and related habitats 
signifcantly affected by the organization’s discharges of water and runoff

-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN27 Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and services -
G4-EN28 Percentage of products sold and their packaging materials that are reclaimed by category -

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN29
Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for non-
compliance with environmental laws and regulations

-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN30
Significant environmental impacts of transporting products and other goods and materials for the 
organization’s operations, and transporting members of the workforce

-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN31 Total environmental protection expenditures and investments by type 28

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-EN32 Percentage of new suppliers that were screened using environmental criteria -

G4-EN33
Significant actual and potential negative environmental impacts in the supply chain and actions 
taken

-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-EN34
Number of grievances about environmental impacts filed, addressed, and resolved through formal 
grievance mechanisms

-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-LA1
Total number and rates of new employee hires and employee turnover by age group, gender and 
region

11-12

G4-LA2
Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time 
employees, by significant locations of operation

13-14

G4-LA3 Return to work and retention rates after parental leave, by gender 12

SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK

ASPECT: PRODUCTS AND SERVICES

ASPECT: COMPLIANCE

ASPECT: TRANSPORT

ASPECT: OVERALL

ASPECT: SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

ASPECT: ENVIRONMENTAL GRIEVANCE MECHANISMS

CATEGORY: SOCIAL

ASPECT: EMPLOYMENT
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Standard Disclosure Disclosure Requirements Page Note

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-LA4
Minimum notice periods regarding operational changes, including whether these are specified in 
collective agreements

13

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-LA5
Percentage of total workforce represented in formal joint management-worker health and safety 
committees that help monitor and advise on occupational health and saftey programs

21-22

G4-LA6
Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and total 
number of work-related fatalities, by region and by gender

22

G4-LA7 Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation -
G4-LA8 Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions 21-28

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-LA9 Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category -

G4-LA10
Programs for skills management and lifelong learning that support the continued employability of 
employees and assist them in managing career endings

16-18

G4-LA11
Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews, by 
gender and by employee category

-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-LA12
Composition of governance bodies and breakdown of employees per employee category 
according to gender, age group, minority group membership, and other indicators of diversity

11-12

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-LA13
Ratio of basic salary and remuneration of women to men by employee category, by significant 
locations of operation

-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-LA14 Percentage of new suppliers that were screened using labor practices criteria -

G4-LA15
Significant actual and potential negative impacts for labor practices in the supply chain and 
actions taken

-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-LA16
Number of grievances about labor practices filed, addressed, and resolved through formal 
grievance mechanisms

-

ASPECT: LABOR/MANAGEMENT RELATIONS

ASPECT: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

ASPECT: TRAINING AND EDUCATION

ASPECT: DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY

ASPECT: EQUAL REMUNERATION FOR WOMEN AND MEN

ASPECT: SUPPLIER ASSESSMENT FOR LABOR PRACTICES

ASPECT: LABOR PRACTICES GRIEVANCE MECHANISMS
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Standard Disclosure Disclosure Requirements Page Note

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-HR1
Total number and percentage of significant investment agreements and contracts that include 
human rights clauses or that underwent human rights screening

-

G4-HR2
Total hours of employee training on human rights policies or procedures concerning aspects of 
human rights that are relevant to operations, including the percentage of employees trained

-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-HR3 Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken -

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-HR4
Operations and suppliers identified in which the right to exercise freedom of association and 
collective bargaining may be violated or at significant risk, and measures taken to support these 
rights

-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-HR5
Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of child labor, and 
measures taken to contribute to the effective abolition of child labor

-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-HR6
Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of forced or 
compulsory labor, and measures to contribute to the elimination of all forms of forced or 
compulsory labor

-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-HR7
Percentage of security personnel trained in the organization’s human rights policies or procedures 
that are relevant to operations

-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-HR8 Total number of incidents of violations involving rights of indigenous peoples and actions taken -

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-HR9
Total number and percentage of operations that have been subject to human rights reviews or 
impact assessments

-

ASPECT: FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING

SUB-CATEGORY: HUMAN RIGHTS

ASPECT: INVESTMENT

ASPECT: NON-DISCRIMINATION

ASPECT: CHILD LABOR

ASPECT: FORCED OR COMPULSORY LABOR

ASPECT: SECURITY PRACTICES

ASPECT: INDIGENOUS RIGHTS

ASPECT: ASSESSMENT
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Standard Disclosure Disclosure Requirements Page Note

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-HR10 Percentage of new suppliers that were screened using human rights criteria -

G4-HR11
Significant actual and potential negative human rights impacts in the supply chain and actions 
taken

5-7

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-HR12
Number of grievances about human rights impacts filed, addressed, and resolved through formal 
grievance mechanisms

-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-SO1
Percentage of operations with implemented local community engagement, impact assessments, 
and development programs

19

G4-SO2 Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities -

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-SO3
Total number and percentage of operations asessed for risks related to corruption and the 
significant risks identified

-

G4-SO4 Communication and training on anti-corruption policies and procedures 9
G4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions taken -

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-SO6 Total value of political contributions by country and recipient/beneficiary -

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-SO7
Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices 
and their outcomes

-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-SO8
Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for non-
compliance with laws and regulations

-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-SO9 Percentage of new suppliers that were screened using criteria for impacts on society -

G4-SO10 Significant actual and potential negative impacts on society in the supply chain and actions taken -

ASPECT: COMPLIANCE

ASPECT: SUPPLIER ASSESSMENT FOR IMPACTS ON SOCIETY

ASPECT: ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR

ASPECT: SUPPLIER HUMAN RIGHTS ASSESSMENT

ASPECT: HUMAN RIGHTS GRIEVANCE MECHANISMS

 SUB-CATEGORY: SOCIETY

ASPECT: LOCAL COMMUNITIES

ASPECT: ANTI-CORRUPTION

ASPECT: PUBLIC POLICY

รด้ 
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Standard Disclosure Disclosure Requirements Page Note

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-SO11
Number of grievances about impacts on society filed, addressed, and resolved through formal 
grievance mechanisms

-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-PR1
Percentage of significant product and service categories for which health and safety impacts are 
assessed for improvement

-

G4-PR2
Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning the 
health and safety impacts of products and services during their life cycle, by type of outcomes

-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-PR3
Type of product and service information required by the organization’s procedures for product 
and service information and labeling, and percentage of significant product and service categories 
subject to such information requirements

AR 10-17

G4-PR4
Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning 
product and service information and labeling, by type of outcomes

-

G4-PR5 Results of surveys measuring customer satisfaction 20

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach
G4-PR6 Sale of banned or disputed products -

G4-PR7
Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning 
marketing communications, including advertising, promotion, and sponsorship, by type of 
outcomes

-

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-PR8
Total number of substantiated complaints regarding breaches of customer privacy and losses of 
customer data

20

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach

G4-PR9
Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and regulations concerning the 
provision and use of products and services

-

ASPECT: MARKETING COMMUNICATIONS

ASPECT: CUSTOMER PRIVACY

ASPECT: COMPLIANCE

ASPECT: GRIEVANCE MECHANISMS FOR IMPACTS ON SOCIETY

SUB-CATEGORY: PRODUCT RESPONSIBILITY

ASPECT: CUSTOMER HEALTH AND SAFETY

ASPECT: PRODUCT AND SERVICE LABELING

วยควาAR หมำยถึง Annual Report 2016 (รำยงำนประจ ำปี 2559)มเป็นธรรม 




